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23-24 Mart 2000 tarihlerinde Lizbon’da yapılan Avrupa Konseyi toplantısında, 15 AB 
ülkesinin Hükümet ve Devlet Başkanları, Avrupa’nın gelecek onyılda “dünyadaki en 
rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi” haline gelmesi hedefini koymuşlardır. Bu 
hedef, Avrupa’nın bir an önce bilgi tabanlı ekonominin, özellikle de internetin sağladığı 
fırsatlardan sonuna dek yararlanması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu gerekliliğe yanıt 
olarak, 19-20 Haziran 2000 tarihinde Feira’da e-Avrupa Eylem Planı kabul edilmiştir. 
 
Türkiye, Bilgi Toplumu olma yolunda e-Avrupa’nın koymuş olduğu hedefleri benimseyerek 
2001 yılında Aday Ülkeler için başlatılan e-Avrupa+ girişimine taraf olmuştur. Bu çerçevede 
Türkiye’de e-Türkiye Girişimi başlatılmış ve 2003 yılında e-Dönüşüm Türkiye Projesi ile 
birlikte kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. 
 
Bilgi Toplumu olmanın en önemli gereklerinden birisi de bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
sağladığı olanakları kullanarak sağlık alanında bilgi toplumunun geliştirilmesidir. 
 
Sağlık Bakanlığının Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin sağlık alanında en yaygın ve etkili 
kullanılması amacıyla yaptığı en önemli atılım e-Sağlık Projesi olmuştur. e-Sağlık Projesi 
aynı zamanda Sağlıkta Dönüşüm Programının en önemli bileşenleri arasında yer almaktadır.  
 
Neden e-Sağlık sorusunun cevabını şu şekilde verebiliriz: Sağlık sektöründe en iyi bilinen 
sorunlar yaşlanan nüfus, artan maliyetler, kaynak ve bilgi yönetiminde yaşanan sıkıntılardır. 
2000 li yılların başında az bilinen gerçek e-Sağlık uygulamalarının bu sorunların çözümünde, 
bilgi yönetiminde, sağlık hizmetlerine erişim ve bakım kalitesinin artırılmasında maliyet etkili 
olduğu kanıtlanan en önemli araç olduğudur. 
 
Özellikle Avrupa ve gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar e-Sağlık çözümlerinin sağlık 
reformlarının etkili uygulanmasında en önemli araçları sunduğu kanıtlanmış oldu. 
 
2003 yılında emek yoğun çalışmalarla başlatılan e-Sağlık Projesinin somut adımları, Ekim 
2004 de yayımlanan e-Sağlık Stratejisi ile belirlendi. Stratejinin temel eksenleri: Ulusal Sağlık 
Bilgi Platformu işlevini görecek Sağlık-Net omurgasının oluşturulması, sağlık alanında 
kullanılacak standardlar, veri elemanları, tanımlamalar ve kodların yer aldığı Ulusal Sağlık 
Veri Sözlüğü, aile hekimliği ve hastane yönetim bilgi sistemleri temelinde işlev görecek 
Ulusal Sağlık Yönetim Bilgi Sistemi, yaşam boyu sağlık kayıtlarının tutulması için 
Elektronik Sağlık Kayıtları, hizmet erişimi güç bölgeler için Teletıp ve sağlık bilgilerinin 
gizlilik, güvenlik ve mahremiyet ilkeleri doğrultusunda korunmasını sağlamak için Sayısal 
Güvenliktir. 
  
e-Sağlık Stratejisi e-Dönüşüm Türkiye Projesi Bilgi Toplumu Stratejisi ile de uyumludur. 11/07/2006 
tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’yla onaylanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve 
ek’i Eylem Planı 28/07/2006 tarihli ve 26242 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu Eylem Planında da “Sağlık Bilgi Sisteminin Kurulması”, “Kan Bankaları 
Veri Paylaşımı”, “Çevrimiçi Sağlık Hizmetleri” ve “Teletıp Sistemleri” olmak üzere Sağlık 
Bakanlığının sorumlu olduğu 4 eylem yer almaktadır.   
 
e-Sağlık Stratejisi çerçevesinde geliştirilen önemli projelerden birisi Teletıp Projesi olmuştur. 
Teletıp Projesi uzmanlık eksikliği çekilen bölgeler için tanı koymaya ve tedavi planlamaya 



yardımcı olmak ve hizmet erişiminde güçlük çekilen bölgelerde hizmete erişimi sağlamaya 
yönelik olarak geliştirilmiştir.  
 
Sağlık alanında gerçekleştirilen bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları, e-Sağlık çatısı 
altında geliştirilen strateji doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Önümüzdeki yıllar, e-Sağlık 
alanında özellikle Elektronik Sağlık Kayıtları uygulamaları ile ilgili yoğun çalışmaların 
yürütüleceği, Teletıp Projesi ile ilgili değerlendirmelerin yapılıp yaygınlaştırma çalışmalarının 
gerçekleştirileceği ve e-Devlet ve e-Sağlık uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemelerin 
yapılacağı yıllar olacaktır. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


